


Działa w odległości 1800 m od centrali na otwartej przestrzeni


Zwiększa zasięg sygnalu radiowego o 2 razy           


Przesyła alarmy w 0,3 sekundy 


Wyzwala alarm, nawet jeśli połączenie z centralą zostało przerwane


Zapisuje stan wszystkich czujników systemowych w pamięci


Działa do 35 godzin po utracie energii elektrycznej


Zapewnia dwukierunkową komunikację z centralą i czujnikami do testowania i konfiguracji


Działa na OS Malevich i jest zdalne aktualizowany"

Pracuje w odległości do 1000 m od centrali na otwartej przestrzeni


Umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń podłączonych za pośrednictwem przekaźników


Tryb impulsowy do symulacji działania przycisku


Antena dla lepszego odbioru.


Zakres napięcia roboczego: 7–24 V


Pamięta ustawienia po zaniku zasilania


Zapewnia dwukierunkową komunikację z centralą w celu testowania i konfiguracji"

Inteligentny wzmacniacz 
sygnału radiowego

Rex

Przekaźnik zdalnego 
sterowania ze stykiem 

beznapięciowym

Rellay 

580 713,4

200 246



Inteligentny algorytm ZOE służy do doskonałej dokładności wykrywania: odróżnia ludzi od zwierząt i filtruje 

fałszywe alarmy


Czujnik ma 3 poziomy czułości


Zapewnia dwukierunkową komunikację z centralą w celu testowania i konfiguracji


Hi-endowe czujniki PIR Excelitas i lustra własnej konstrukcji


Działa w odległości do 1700 mod centrali na otwartej przestrzeni


Definiuje ruch w odległości do 11 m


Wysyła powiadomienie, jeśli malujesz, lakierujesz lub kleisz czujnik.


100% sygnałów jest przetwarzanych cyfrowo

Inteligentny algorytm LISA zapobiega fałszywym alarmom, które mogą być wywoływane przez zwierzęta, 

kołyszące się drzewa i rośliny, ptaki i owady, które siedzą na czujniku.


Czujnik ma 3 poziomy czułości


Zapewnia dwukierunkową komunikację z centralą w celu testowania i konfiguracji


Hi-endowe czujniki PIR Excelitas i optyka FresnelTech z materiału POLY IR9, co eliminuje efekt 

promieniowania podczerwonego


Działa w odległości do 1700 m od centrali na otwartej przestrzeni


Wykrywa ruch w odległości 3–15 m


Antymasking zgodnie z wymaganiami Grade 3


100% sygnałów jest przetwarzanych cyfrowo"

Bezprzewodowy 
wewnętrzny czujnik ruchu 

typu curtain odporny na 
zwierząt z funkcją 

antymaskingu

MotionProtect Curtain 

Bezprzewodowy 
zewnętrzny czujnik ruchu 

odporny na zwierząt z 
funkcją antymaskingu

MotionProtect 
Outdoor

350 430,5

1010 1242,3



Czujnik ruchu z camer do weryfikacji alarmów;


Przesyła zdjęcie w mniej niż 9 sekund;


Czujnik podczerwieni do wykrywania ruchu (czułość jest konfigurowalna);


Maksymalna odległość między czujnikiem a centrala wynosi 1700 m;


Nagrywanie tylko w przypadku alarmu;


Protokół transmisji zdjęć jest chroniony szyfrowaniem;


Ignoruje zwierzęta o wadze do 20 kg i wysokości do 50 cm;


Działa tylko z Ajax Hub 2;


Ochrona sabotażowa przed otwarciem;


Działa z kompletnych baterii do 4 lat."

Zawiera bezprzewodowy: inteligentny Hub Ajax Hub 2, czujnik ruchu z kamera Ajax MotionCam, kontaktron 

Ajax DoorProtect, pilot Ajax SpaceControl;


Szyfrowane protokoły radiowe Jeweller i Wings ;


System działa na Ethernet;


Łatwa instalacja dzięki uchwytom SmartBracket;


Dwukierunkową komunikację z urządzeniami (testowane przez ping częstotliwości od 12 sekund);


Podłącz do 100 urządzeń za pomocą kodu QR, do 25 kamer CCTV przez RTSP, tworzenie do 50 

użytkowników;


Komunikacja między urządzeniami w odległości do 2000 metrów na otwartej przestrzeni lub na wielu 

piętrach centrum biznesowego;


Czas pracy na zasilanie rezerwowe osiągnie 16 godzin;


Praca z iOS, Android;"

Bezprzewodowy czujnik 
ruchu z kamerą

MotionCam 

HubKit 2

660 811,8

2000 2460



Pracuje w odległości do 1000 m od centrali na otwartej przestrzeni


Umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń za pośrednictwem aplikacji


Oblicza zużycie energii elektrycznej


Nie zachodzi na sąsiednie gniazda dzięki zwartej konstrukcji


Automatycznie uruchamia się ponownie po przerwach w zasilaniu


Wykonane z tworzywa sztucznego, które się nie pali


Zapewnia dwukierunkową komunikację z centralą w celu testowania i konfiguracji


Moc wyjściowa (obciążenie rezystancyjne przy 230 V): do 2,5 kW


Zabezpieczenie napięciowe dla sieci 230 V: 184–253 V


Zabezpieczenie nadprądowe:


11 A przy włączonej ochronie, do 13 A przy wyłączonej ochronie"

Zasięg sygnału do 1300 m


Szyfrowanie zmodyfikowanym algorytmem AES


Radio Frequency Hope


Tryb awaryjny


Tryb sterowania


Działa bez wymiany baterii do 5 lat"

Bezprzewodowe 
inteligentne gniazdka z 

pomiarem zużycia energii

Bezprzewodowy przycisk 
programowalny

Socket 

Button 

361 444,03

160 196,8



1250 1537,5



258 317,34

360 442,8



360 442,8

129,6 159,408



155 190,65

301 370,23



265 325,95

420 516,6



520 639,6

309 380,07



330 405,9

520 639,6



270 332,1

200 246



322 396,06

220 270,6



Сenniki są czynne w okresie od 01.01.2020 do 01.01.2021

258 317,34


